अ.

तालु का

गाव

अजदाराचे नाव

मोश

वाघोली

सौ.आरती पंकज वानखडे
(बोधीस
यं सहायता
मिहला बचत गट)

नवदु ग बचत गट हा वाघोली ये थील खाजगी
सं थेचा गट आहे . बोधीस
यं सहायता
मिहला बचत गट हा गट क शासना ा
NRLM म े रिज र आहे .

चे तन काश पाटील

सवसाधारण करीता पा
िश णावर िवचार करावा.

१
धामणगाव रे

े दे वगाव

धामणगाव रे

े दे वगाव

2
काश शंकरराव पाटील

३

ी यां

ा

मा /
अमा
अमा

अमा

सं िदप िदलीप बोबडे हा पुणत: मु कबधीर आहे . अमा
तसे च ा कुटू ं बातील जीत बोबडे याला
आधीच से तु िमळाला आहे .एकाच कुटू ं बात
दोन से तु नसावा.

नां दगाव खं.

नां दसावं गी

रोशन यादवराव मे ाम

अजदार थािनक नस ामु ळे अपा ठरिवले अमा
आहे . ामु ळे नां दसावगी गावासाठी एकही
पा अजदार नाही. परं तु गावाची जागा र न
राहावी याकरीता मा ा नावाचा िवचार
कर ात यावा.

िचखलदरा

िचखली

सु िनल िकशोर भाव

िवण . भाव हे िचखली गावाकरीता पा
अमा
ठरले आहे . परं तु ते िचखली गावातील रिहवासी
नाही.

चां दुर रे

सोनारा

पंकज सु धाकर मोकलकर

अ य िव. वसनकर हे िव े र ये थील रिहवासी अमा
असू न चां दुर रे े साठी तो पा ठरलेला
आहे .तसे च, ाचे अपंग माणप ४०%
नस ाबाबत कळिवले आहे .

4

५

6

आ ेप

े

ीकरण
आपण आ े प घे तलेला नवदु गा यं सहायता मिहला
बचत गट हा महारा शासन अं गीकृत शासनमा
मिहला आिथक िवकास महामं डळ (मवीम) माफत
थापन असू न याचे नोंदणी िद. ०२/०२/२००१ व
नोंदणी - ०१५ आहे .
अपा असले ा कारणाची पूतता के ामु ळे आपला
अज पा कर ात आलेला आहे . गुणां क
प तीनु सार अं ितम पा उमे दवाराची िनवड
कर ात ये ईल .
एका कुटुं बातील एकाच
ीला आपले सरकार
से वा क दे ात यावे असे शासन िनणयात नमू द
नस ामु ळे एका कुटुं बातील इतर
ीही आपले
सरकार से वा क िमळ ाक रता अज क
शकतात .
आपले सरकार से वा क वाटपाचे काय णालीनु सार
सवसाधारण उमे दवार हा थािनक गावातील
नागरीक असणे आव क आहे ामु ळे बाहे रील
गावाचे अज अपा ठरिव ात आलेले आहे . सदर
जागा र ठे ऊन पुढील यादीम े पु ा समािव
कर ात ये ईल .
आपण आ े प घे तलेले िवण बलाल भाव हे
केशरपूर ये थील रिहवासी असू न केशरपूर हे गाव
िचखली गट ामपंचायत म े समािव आहे , क रता
ां चा अज पा कर ात आलेला आहे .
आपण आ प घे तलेला उमे दवार हा थािनक
गावातील नाग रक अस ाचे नगर पंचायत कायालय
चां दुर रे े यां चे माणप जोडलेले अस ामु ळे पा
ठरिव ात आलेला आहे . तसे च ां नी अजासोबत
िज ा श िचिक क, िज ा
ालय अमरावती
यां चे ४० ट े अपंग अस ाचे माणप सोबत
जोडलेले असु न ां चे माणप
- २४५१ िद
.२१/०६/२०११ असे आहे .

७

अं जनगाव

वनोजा

िवजय राम र सोळं के

वनोजासाठी पा ठरलेला रा ल रजाने हे
वनोजा गावातील रिहवासी नाही.

मा

आपण आ प घे तलेला उमे दवार हा थािनक
गावातील नाग रक नस ामु ळे अपा कर ात
आलेला आहे

नां दगाव खं.

कोहळा ज

वै भव नाना लंवगे

मं गेश झोपाटे हे कोहळा ज. गावाचे रिहवासी
नसू न से तु करीता पा ठरले आहे .

मा

नां दगाव खं.

कोहळा ज

वै भव नाना लंवगे

किवता हे रोडे हीचा िववाह झाला असू न पाच
वषापासू न गावात राहत नाही. तसे च ितचे
अपंग माणप खोटे अस ाचे चौकशी
करावी.

अमा

चां दुर बाजार

बेलज

िव ल रामभऊ शंगाबादे

बेलज करीता पा आदश यं सहा. बचत गट अमा
ये थील सं गणक परीचालक ही अं गणवाडी
से िवका आहे .

आपण आ प घे तलेले मं गेश झोपाटे यां नी
अजामधील जोडले ा कागद् प ा ारे ते थािनक
गावातील नाग रक नस ाचे आढळू न आ ामु ळे
ां ना अपा ठरिव ात आले आहे .
आपण आ प घे तलेले किवता हे रोडे यां नी गावातील
नाग रक अस ाचे कागदप े / पुरावे अजासोबत
जोडलेले अस ामु ळे ां चा अज पा कर ात
आलेला आहे व अजासोबत ां नी िज ा श
िचिक क , िज ा
ालय अमरावती यां चे ४५
ट े अपंग अस ाचे माणप सोबत जोडलेले
असु न ाचे माणप
- २७२८ िद . १७/१२/२००७
असे आहे .
आपण आ े प घे तलेले सोनाली मोहन ठोसळ यां चे
सं गणक प रचालका णु न कोणतेही कागदपर
अजा सोबत जोडलेले आढळू न आलेले नाहीत
ामु ळे आपला आ े प अमा कर ात ये त आहे .

अमरावती

अमरावती

सु रज िस दाथ दे वरे

पराग दे शमु ख याचा अं पग माणप व आधार अमा
काड तपासू न घे ाबाबत

8

९

10

११
धामणगाव रे

े दे वगाव

आिशष बाबारावजी वाघमारे सं िदप िदलीप बोबडे हा पुणत: मु कबधीर आहे . अमा
तसे च ा कुटू ं बातील जीत बोबडे याला
आधीच से तु िमळाला आहे .एकाच कुटू ं बात
दोन से तु नसावा.

धामणगाव रे

े दे वगाव

र दीप

12

१३

पवणे

सं िदप िदलीप बोबडे हा पुणत: मु कबधीर आहे . अमा
तसे च ा कुटू ं बातील जीत बोबडे याला
आधीच से तु िमळाला आहे .एकाच कुटू ं बात
दोन से तु नसावा.

आपण आ प घे तलेले पराग दे शमु ख यां नी
अजासोबत िज ा श िचिक क , िज ा
ालय अमरावती यां चे ५१ ट े अपंग अस ाचे
माणप सोबत जोडलेले असु न ाचे माणप
.
PI /१८७४ िद . १५/१०/२०१८ असे आहे .
एका कुटुं बातील एकाच
ीला आपले सरकार
से वा क दे ात यावे असे शासन िनणयात नमू द
नस ामु ळे एका कुटुं बातील इतर
ीही आपले
सरकार से वा क िमळ ाक रता अज क
शकतात .
एका कुटुं बातील एकाच
ीला आपले सरकार
से वा क दे ात यावे असे शासन िनणयात नमू द
नस ामु ळे एका कुटुं बातील इतर
ीही आपले
सरकार से वा क िमळ ाक रता अज क
शकतात .

धामणगाव रे

े दाभाडा

मयु र गजानन जुनघरे

14
१५

दाभाडा गावासाठी दोन अज पा झाले
आहे .एक त: मयु र जुनघरे व दु सरा पा
ी दाभाडा गावाचा रिहवासी नाही.
ब-हाणपूर ये थील थािनक रिहवासी
नस ामु ळे अपा ठरिवले आहे .

अमा

िदने श
ाद बोह पी पा आहे . परं तु
आणखी दोन पा उमे दवार ठरलेले आहे .
परं तु ते गावचे रिहवासी नाही.

मा

मा

मोश

ब-हाणपूर िलहीदा
िन खल मारोतराव अडणे

व ड

गाडे ागव

िदने श

िचखलदरा

बा ग ाण

साहे बलाल काडमा िबसं दरे

साहे बलाल काडमा िबसं दरे हे बा ग ाण चे अमा
रहीवासी असू न अपंग आहे .व इतर
उमे दवारां नी केलेले अज अपा ठरिव ात
यावे .

दयापूर

दयापूर

िवशाल बापूराव धुरंधर

मा ली धां डे ये थील मिहलाबचत गट 1) सं त
लहानु जी महाराज से वा यं सहायता बचत
गट 2) व तुंड यं सहायता बचत गट
सरकार मा नसू न ते पा के ाबाबत

अमा

िनं भा

िनं भा, ता. चां दुर रे

िनं भा गावाकरीता बाहे रील गावातील
उमे दवाराने अज के ामु ळे ाला अपा
कर ात यावे .

मा

जैनपूर

सु धीर नागोराव अडक

सु धीर नागोराव अडक यां चा अपंग ाचा
िवचार क न ां ना पा ठरिव ात यावे .

अमा

ाद बोह पी

16

१७

18

१९

चां दुर रे

े

चां दुर बाजार

20

आपण आ प घे तलेला उमे दवार हा थािनक
गावातील नाग रक नस ामु ळे अपा कर ात
आलेला आहे
आपण अपा असले ा कारणां ची /कागदप ां ची
िविहत मु दतीम े पूतता के ामु ळे आपला अज पा
कर ात आलेला आहे .
आपण आ प घे तलेले वृ षभ मारबते रा . वाडे गाव
यां चेकडे याआधीच आपले सरकार से वा क
अस ामु ळे व मयु र भोंडे यां नी अजामधील
जोडले ा कागद् प ा ारे ते गाडे गाव ये थील
थािनक रिहवासी नसु न वाडे गाव ये थील रिहवासी
अस ाचे कागदप े अजासोबत जोड ाचे
आढळू न आ ामु ळे ां ना अपा ठरिव ात आले
आहे .
अपंग वगातुन आपला एकच अज अस ामु ळे
आपण पा आहात व सवसाधारण मधून अं कुश
कासदे कर हे थािनक रिहवासी अस ामु ळे पा
आहे त , उवरीत उमे दवार थािनक रिहवासी
नस ामु ळे या आधीच अपा यादीम े आहे त .
आपण आ े प घे तलेले 1) सं त लहानु जी महाराज से वा
यं सहायता बचत गट याचे नोंदणी िद.
१७/१०/२०१७ नोंदणी . २०१७/MH /३५३४१२ व
व तुंड यं सहायता बचत गट याचे नोंदणी िद.
२२/०७/२०२० नोंदणी . २०२०/MH /६३२७५०
असु न सदर बचत गटाची नोंदणी िह शासनमा
NRLM ( ामीण िवकास मं ालय ) अं तगत झालेली
आहे .
आपण आ प घे तलेला उमे दवार हा थािनक
गावातील नाग रक नस ामु ळे याआधीच अपा
कर ात आले होते .
आपले सरकार से वा क िमळ ाक रता आपण
रतसर अज दाखल न के ामु ळे आपली मागणी
ा धर ात ये ऊ शकत नाही .

धामणगाव रे

े दे वगाव

चे तन काश पाटील

२१

अं जनगाव

लखाड

िशवम मनोहर चौखंडे

रे णू का बचत गट लखाड गावातील नसू न
अपा ठरिवणा्याबाबत

मा

भातकुली

गणोरी

सागर रमे श खंडारे

िन खल घोरमोडे हे सरकारी होमगाड म े
आहे . तरी ते पा ठरिवले आहे .

अमा

चां दुर रे

िवणकुमार शंकरराव झाडे मी तळे गाव मोहन ये थील रिहवासी असू न
मा
ीभाऊ तायडे कोंडवधा यां चेकडे भा ाने
राहत अस ामु ळे मला अपा ठरिव ात
आलेले आहे व िदने श छोटे लाल िल खतकर या
ीकडे अपंगाचा माणप तसे च इतर
कोणताही पुरावा नाही.

े

मां जरखेडा

काश आनं दरव बनसोड

२५
अचलपूर

कासमपूर

प र म मिहला यं म
सहायता बचत गट

व ड

हातुणा

भारती िवलास खरडे

अचलपूर

बोरगाव

गजानन गो. धाकडे

26

28

अमा

तळे गाव
मोहना

२३

२७

ा जागी मा ा मु लाचे सं गणक माणप
धर ात यावे .

चां दुर बाजार

22

24

मा
ा

ा उमे दवाराने आपले सरकार से वा क
िमळ ाक रता अज केला ाच
ीचे शै िणक
व इतर कागदप ा धर ात ये ईल.
आपणास थािनक नाग रक नस ामु ळे अपा
कर ात आले होते तसे च आपण आ े प घे तले ा
िदने श िल खतकर यां चेशी सं पक क न
शासनमा अपंगाचे माणप सादर कर ाची
सं धी दे ऊनही ते िविहत मु दतीत सादर क न
शक ामु ळे ां ना अपा ठरिव ात आलेले आहे .
उमे दवाराने सादर केले ा द ावे जां म े रे णु का
बचतगट बाजू ा दु स या गावातील अस ाचे
आढळू न आले ामु ळे सदर बचतगटाला अपा
ठरिव ात आलेले आहे .
आ े प खारीज क न पा यादीम े समावे श
कर ात आलेला आहे .

गावातील फु
गु ाणे हे पोलीस पाटील
अमा
असू न शासनाची मानधन घे त
आहे .तरी ां नासे तु करीता पा ठरिव ाबाबत

आ े प खारीज क न पा यादीम े समावे श
कर ात आलेला आहे .

एकिवरा यं म सहायता समु ह कासमपुर
अमा
ये थील सं गणक परीचालक शासकीय
नौकरीवर अस ाबाबत
भारती िवलास खरडे पा असू न दोन
अमा
उमे दवार पा ठरले आहे .परं तु ापैकी एक
सरकारी नौकरीवर आहे .
मे घनाथपूर ये थे पा उमे दवार हे गोंिदया
अमा
ये थील िज ा प रषद म े सरकारी नोकरीवर
आहे त .

आ े प खारीज क न पा यादीम े समावे श
कर ात आलेला आहे .
आ े प खारीज क न पा यादीम े समावे श
कर ात आलेला आहे .
आ े प खारीज क न पा यादीम े समावे श
कर ात आलेला आहे .

